
‘Ons’ spel van de week: Week 1 

Voor mij kwamen deze week de spellen 12, 20 en 21 in aanmerking voor het spel van de week. Deze 

rubriek heet echter niet ‘de drie spellen van de week’, ‘een handvol spellen van de week’ of ‘de 

verteller, die niet kiezen kon’, dus ik beperk me tot één van deze drie. Spel 12 was weliswaar een 

interessant spel om de strafpas te belichten, maar mijn keus is toch gevallen op spel 21. Wellicht is dit 

spel niet bijzonder genoeg voor het predicaat ‘spel van de week’. Sjila en ik boekten op dit spel echter 

een bescheiden succesje, wat het tot ‘ons’ spel van de week maakt. Ik ben dus toch maar zo vrij geweest 

de rubriek voor een keertje om te dopen tot ‘ons’ spel van de week. 

Biedfase 

Na twee maal pas opende zuid aan onze tafel met 1♠. Ondanks, dat ik geen zeskaart had, besloot ik met 

een 12-punter, niet kwetsbaar 2♥ te volgen. Noord steunde vrij logisch met 2♠, waarop Sjila brutaal 3♣ 

bood. Met een zeskaart in schoppen is 3♠ voor zuid voor de hand liggend, ondanks devaluatie van de 

vier punten in harten en klaveren.  

Ik vind het knap, dat drie paren vervolgens een manche in de lage kleuren wisten uit te bieden. Ik ben 

benieuwd, hoe die biedingen gelopen zijn. Ik ging van 6 klavers bij Sjila uit en besloot ondanks de 

gegeven kwetsbaarheid te passen. Terugkijkend wat lafjes, want een 4♣-bod had ik er nog wel uit 

kunnen persen. 

 

Afspel 

Ik startte tegen 3♠ in partners geboden kleur met de zes (MUD). Dat was een lekkere start. Sjila kwam 

terug met ruiten, terwijl ze de ruiten heer in de dummy zag liggen. Bovendien kwam ze niet in mijn 

geboden kleur terug. Dat kon maar één ding betekenen. Ze moest haast wel een renonce in harten 

hebben. Ik besloot onder het aas een kleine harten terug te spelen.  



Dat leverde Sjila de gewenste introever op. Vervolgens pakte ze nog een tweede klaverslag mee en ging 

met ruiten van slag. Zuid trok in drie rondjes de troeven, maar keek vervolgens door de positie van 

harten heer nog tegen twee hartenverliezers aan met als resultaat zeven slagen en -200. 

Zoals gebruikelijk heb ik het spel ook ingevoerd bij mijn bejaarde vriend Jack 3.0, maar daar stierf het 

bieden uit bij 3♣ (voor west nota bene na een competitief doublet van oost). Indien ik handmatig 3♠ 

bood, wist Jack er nog wel 4♣ uit te persen, maar dat wist ie dan vervolgens niet te maken... 

 

 

 

Groet, Sander 


